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 امللخص:  القضاء ركن من أركان الشريعة والقانون ألجل تحقيق املقاصد ودرء

 املفاسد، وقد أولى اإلسالم به اهتمامًا كبيرا ملا فيه من إقرار وتأكيد دوره العظيم

 واألسا�سي في عمارة األرض على الوجه الذي أراده هللا تعالى للكون واإلنسان والحياة.

 يهدف البحث بيان أهمية القضاء في اإلسالم والتعّرف على أخالقيات القا�سي

 باإلضافة إلى عرض بعض النماذج املثالية من أقضية الُقضاة املسلمين. يعتمد

 البحث على املنهج النوعي الوصفي التحليلي املعتمد على األسلوب املكتبي في جمع

 البيانات مستفيدا في ذلك من نتائج البحوث والكتابات والدراسات السابقة التي تم

 نشرها في حقل هذه الدراسة. ومن النتائج  التي توّصل إليها البحث أن القضاء مهنة

 شريفة ال غنى عنها في أي مجتمع بشري، وقد أضفى الناس عليها قدرا كبيرا من املهابة

 نظرا ملا يسند إلى القضاة من صالحيات هامة وخطيرة، وأن شخصية القا�سي تحتاج

 إلى أخالقيات مستمدة من مواصفات شرعية تحلى بها السابقون، وأنه من الضروري

 الرجوع إلى أقضية نموذجية قام بها القضاة املسلمون السابقون أمثال الصحابة ومن

 بعدهم، وذلك ألجل الوصول إلى تحقيق القضاء العدل.

الكلمات املفتاحية: أخالقيات، القضاء، القا�سي، العدالة
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Abstrak:Pengadilan adalah fondasi hukum islam dan undang-undang yang 
berfungsi merealisasikan tujuan hukum yaitu meraih kebaikan dan menolak 
kerusakan. Islam memberi atensi besar terhadap bidang ini karena terdapat 
pengakuan dan penegasan terhadap peran yang sangat prinsipil dalam 
memakmurkan bumi sesuai kehendak Allah untuk kemaslahatan hidup 
umat manusia, alam dan kehidupan. Artikel ini bertujuan menjelaskan hal-
hal berikut: (1) urgensi pengadilan dalam hukum islam (2) Kode Etik Hakim 
dalam islam (3) Model ideal para hakim dalam memutuskan perkara. Artikel 
ini menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif  analitis yang dalam 
mengumpulkan data menggunakan library research (penelitian kepustakaan) 
yang mengacu kepada hasil riset, kajian dan buku yang berkaitan dengan 
kajian ini. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hakim adalah profesi 
mulia yang harus ada dalam struktur kelompok masyarakat, di samping itu 
merupakan profesi yang berwibawa karena posisi dan perannya yang sangat 
strategis dalam memutuskan kasus hukum. Karena itu dalam menjalankan 
tugasnya, hakim harus dilengkapi dengan kode etik yang bersumber dari sifat-
sifat hakim itu sendiri yang tertuang dalam khazanah islam. Untuk memutuskan 
perkara secara adil maka seorang hakim dituntut untuk meneladani cara dan 
sifat para hakim terdahulu seperti para sahabat dalam memutuskan perkara.

Kata Kunci: Kode Etik, Pengadilan, Hakim, Keadilan    

مقدمة

الفردية  والغرائز  اليول  من  كثريا  فيهم  وأودع  الناس  تعال  اهلل  خلق 
واالجتامعية، وال يستطيع اإلنسان أن يعيش وحده، فهو يف حاجة إل غريه، كام 
أن غريه يف حاجة إليه، إذ ال حياة للبرش إال باجتامعهم وتعاوهنم عىل رضورات 
حياهتم، وكثريا ما يفض ذلك بباعث الثرة وحب الذات إل اخلصومة والتنازع، 
تظهر  هنا  بينهم. من  فيام  يقض  بقاؤهم فوىض دون وجود قاىض  استحال  ولذا 
رضورية القضاء لفصل اخلصومات وقطع النازعات بي الناس، فالقضاء رضورة 
يكن  مل  ولو  البرشية،  الطبيعة  لوازم  من  اخلصومة  إذ  أمة،  كل  حياة  يف  اجتامعية 
هناك وازع للقوي عن الضعيف الختّل النظام وعمت الفوىض، وتغلب الباطل 
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عىل الق.1 ولكي تتحقق هذه المهية، فإن وجود القايض أمٌر ال بد منه، لنه هو 
القائم هبذه الهمة وعىل يديه تكون قضايا الناس التنازع فيها ُتقطع وُتفصل، إن 
العدالة  هذه  فستزول  وظالا  جائرا  كان  وإن  العدالة،  تتحقق  فسوف  عادال  كان 

وينترش اجلور.

الغاية من القضاء إقامة العدل، والشك أن القضاء مسئولية شاقة، أساسها 
وأعراض  وأموال  دماء  يف  والفصل  الباطل،  إلزالة  الق  عن  والتنقيب  البحث 
الناس، لذلك يرتقي القايض منصة العدالة وحيتل مكانة رشيفة يف جمتمعه، باعتباره 
ليسود  وأحكامه،  القضاء  احرتام  الجتمع  عىل  الواجب  من  وأنه  حسنة،  قدوة 
العدل الذي هو أساس اللك. القايض بحكم طبيعة عمله ال يمكن أن يريض كل 
اخلصوم، لن اخلصم الذي خيرس دعواه لن يكون راضيا عىل القايض، لذلك كفل 
القانون للخصم حق الطعن بالكم وكذلك حق التظلم من قرارات النيابة أمام 
القضاء، أما غري ذلك فان القضاء يطهر نفسه بنفسه. والقيقة أن العدالة تتولد يف 
أعامق النفس ثم تكمن يف ضمري القايض ، والقايض العادل الؤمن باهلل يستطيع 
عىل  يرتكز  فالقضاء  غامضة.  أو  مبهمة  والوقائع  النصوص  كانت  مهام  إظهارها 
مكتوبة  وقواعد  أسس  إل  باإلضافة  للقايض،  الي  والضمري  الميدة  الخالق 

مددة سلفا تطبق عىل كافة اخلصوم.

كان القضاة يف اإلسالم يمثلون صفحة مرشقة من صفحات التاريخ اإلسالمي 
ومط  مثل،  مضب  وتردهم  واستقالهلم  ونزاهتهم  أحكامهم  وكانت  الالمع، 
النظار، وكانت الساواة بي اخلصوم، وإقامة العدالة بينهم، مهام تتفاوت مكانتهم 
االجتامعية الدينية، سببا مبارشا لكثري من الناس يف اعتناق اإلسالم، واالنضواء 
مع السلمي يف العقيدة. ولكن هذه الكانة العظيمة التي احتلها القضاة، والدور 

يقول اهلل تعالى: »ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد  1 
يذكر فيها اسم اهلل كثيرا ».سورة احلج: 40
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الهواء،  أصحاب  به  فطمع  نحوه،  النظار  لفت  القضاء،  به  يقوم  الذي  الفعال 
وشوهوا  إليه  فأساؤوا  اجلهلة،  العدالة  منصة  إل  ووصل  السوقة،  عليه  وتنافس 
ورشاء  واجلور  الرشوة  وسادت  التاريخ  جبي  يف  عاٍر  وصمة  وكانوا  أغراضه 

الوظائف يف بعض الحيان.2

تأكيدا عىل هذا ما حدث مؤخرا يف جمال القضاء حيث أصدرت هيئة مكافحة 
الفساد بجمهورية إندونيسيا أن يف الفرتة من سنة 2004 إل سنة 2018 وصل 
عدد القضاة التهمي بارتكاب جريمة الفساد 18 قاضيا3. والذي يفاجئ اجلمهور 
الفساد  جلريمة  اجلنائي  القضاء  قسم  يف  قضاة  يعملون  التهمي  هؤالء  معظم  أن 
قسم  يف  قاضية  ماندالينا  جوليانا  كارتيني  الثال  سبيل  عىل  الحاكم.  من  عدد  يف 
القضاء اجلنائي جلريمة الفساد بالحكمة اجلزئية بمدينة سامرانج حيث تم القبض 
عليها من هيئة مكافحة الفساد بعد أن تبي أهنا قد استلمت مال الرشوة من أحد 
مرتكبي جريمة الرشوة بمبلغ 150 مليون روبية4. تعاونت كارتيني يف ارتكاب 
هذه العملية اإلجرامية مع هريو كوسباندونو، قايض يف الحكمة اجلزئية بمدينة 
بونتياناك، وتم القبض عليه أيضا يف نقس الوقت5. بعد سنتي من الادثة السالفة 
الذكر، يف 2014 تم القيض عىل رمالن كوميل6، قايض يف قسم القضاء اجلنائي 

جلريمة الفساد بالحكمة اجلزئية بمدينة باندونج.  

السنوات  هذه  يف  القضاة  بعض  يرتكبها  التي  الفساد  جريمة  لظهور  نظرا 
الخرية، وهي قد أدت إل خلق الفوىض واالضطراب يف الجتمع فمن الالزم إجياد 
جهة تسند هلا مهمة الفصل يف النازعات التي تقوم بي الفراد، وإقامة التوازن بي 

2 مقدمة كتاب آداب القضاء، الدكتور ممد مصطفى الزحييل، ص:12

https://nasional.ko 3 كام يقول به فربي ديانشاه، الناطق الرسمي لكتب هيئة مكافحة الفساد بجاكرتا يف 29 أغسطس 2018   -

07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim-tipikor/29/08/pas.com/read/2018
4 تم القبض عليها بمدينة سامرانج يوم اجلمعة 17 أغسطس 2012

https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/69-kartini-julianna-mandalena-marpaung 5

https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/305-ramlan-comel 6
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مصالهم التعارضة، وال تتحقق هذه الهمة إال بوجود أخالقيات وقيم وتقاليد 
حتكم سلوك هذا القايض. من هنا يود الباحث  أن يلقي الضوء عىل المور التالية: 
أوال، أمهية القضاء يف اإلسالم. ثانيا، أخالقيات القايض يف اإلسالم. ثالثا، عرض 

نامذج مثالية من قضاة السلمي.

منهج البحث

الكتبي  العتمد عىل السلوب  التحلييل  الوصفي  النهج  البحث عىل  يعتمد 
والدراسات  والكتابات  البحوث  نتائج  من  ذلك  يف  مستفيدا  البيانات  مجع  يف 
القضاء يف اإلسالم،  لتعرف أمهية  الدراسة  تم نرشها يف حقل هذه  التي  السابقة 
السلمي.  قضاة  من  مثالية  نامذج  عرض  ثم  ااإلسالم،  يف  القايض  أخالقيات  ثم 
ويف سبيل التوصل إل ذلك هيتم هذا البحث بالرجوع إل الصادر والراجع الهمة 
أمهية  تعالج موضوع  التي  العلمية  والدوريات والبحاث  الكتب  يف ذلك وهي 
القضاء يف اإلسالم، ثم أخالقيات القايض يف ااإلسالم، ثم عرض نامذج مثالية من 

قضاة السلمي.

أوال: القضاء والقا�ضي

ُة  قال الرازي يف خمتار الصحاح: » الَقَضاُء اُلْكُم، واجلمع: الْقِضَيةُ. و الَقِضيَّ
مثله، واجلمع: الَقَضاَيا. و ) َقىَض ، يقض – بالكرس -  َقَضاًء ( أي: َحَكَم، ومنه 
قوله تعال: )) وقىض ربك أال تعبدوا إال إياه ((.7 ويف االصطالح، عّرف الفقهاء 
وهو:  واحد  معنى  إل  ترجع  وكلها  متشاهبة،  ولكنها  كثرية،  بتعريفات  القضاء 
»فصل اخلصومات وقطع النازعات لبيان حكم الرشع وإيصال القوق إل أهلها 

الطبعة اجلديدة  لبنان نارشون، بريوت،  الرازي، 266/1، طبعة مكتبة  القادر  انظر خمتار الصحاح، لحمد بن أيب بكر بن عبد   7

عام:1415/ 1995.
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عىل سبيل اإللزام ممن له الوالية عليه إذا طلب منه ذلك ».8 من هذا التعريف يتبي 
أن القايض هو الذي تول منصبًا لفصل اخلصومات وقطع النازعات لبيان حكم 
الرشع وإيصال القوق إل أهلها عىل سبيل اإللزام إذا طلب منه ذلك«. فالقضاء 
سلطة ملزمة للفصل بي اخلصوم يف القضاء العادي وغريه، وهي لامية القوق يف 
بعض أنواع الظامل ويف قضاء السبة، ولتطبيق الرشيعة بااللتزام بأحكامها وإلزام 

الناس هبا، ومنع كل ما يضُّ الفرد واجلامعة. 

ثانيا: أهمية القضاء في اإلسالم

القضاء  وظيفة  يف  يتجىل  به  الأمور  العدل  حتقيق  مظاهر  من  مظهر  أهم  إن 
المن،  ونرش  القوق،  وحاية  العدل،  بإقامة  أحكامه  ترتبط  حيث  اإلسالم،  يف 
والحافظة عىل النفس والموال، ومنع الظلم والعدوان. وعليه، فالقضاء دعامة 
كربى لتحقيق العدل وحايته، وإرساء قواعد المن واالستقرار، وإشاعة الطمأنينة 
يف الجتمع وحفظ كيانه، فمن خالله تتجىل مظاهر الثقة يف مؤسسات الدولة ومنها 
الؤسسة القضائية، وال تتكرس تلك الثقة إال بتوفر مقومات تضمن حق الحاكمة 

العادلة. 

واإلنصاف،  العدل  إل  والركون  القضاء،  استقاللية  معامل  بوضوح  وتربز 
وعدم الامطلة يف الفصل يف النزاعات. فإذا اطمأن الناس للقضاء انطلقت كوامن 
ملكات البذل واإلبداع واإلسهام يف خدمة البلد والدفاع عن مقوماته، والسعي 
لتنميته وازدهاره. والقضاء جزء ال يتجزأ من أجهزة الدولة، فال ينفك وما ينبغي 
له عن مقومات المة وتطلعاهتا. وإن الشعوب التي ال تربطها روابط عاطفية من 
ال  فقط  الصلحة  عىل  إال  ومجاعاهتا  أفرادها  بي  العالقات  تقوم  والتي  نوع،  أي 

8 كام اختاره الستاذ الدكتور حسن عبد اهلل المي، مدرس مادة نظام القضاء اإلسالمي، يف الدارسات العليا باجلامعة اإلسالمية 

العالية ماليزيا 1421 هـ /2001 م.
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تقدم عمراين مذكور، ذلك لن  هلا  يكون  بقاء، كام ال  الغالب دوام  يكون هلا يف 
الروابط العاطفية من شأهنا أن تعصم اجلامعات والجتمعات من االنحالل عندما 
الادية،  تتضارب مصالها، وحتفظ كياهنا عندما تعصف هبا عواصف الشهوات 

 (Ĕ(.وتقيم بينها ميزان العدل والسلم بدل الفتنة والظلم

والقضاء اإلسالمي ال يسعى إال لتحقيق العدل، بل ومنتهى العدل الذي هو 
القصد الول من ترشيعات القضاء يف اإلسالم، بل إنه قوام القضاء وروحه. فإذا 
ما اختل ميزان العدل يف الجتمع فإن أول يشء يفقد هو السلم االجتامعي. فالفرد 
إذا مل يتمكن القضاء من إعطائه حقه التنازع عليه، أو مل ينصفه ممن اعتدى عليه 
فإنه يف أغلب الحوال يتملكه شعور بانعدام القيمة والكانة والدور يف الجتمع، 
ومن شأن هذا الشعور أن يكرس يف شخصيته حالة من االغرتاب، تأخذ أبعادا 

اجتامعية خطرية. 

وعىل الستوى اجلامعي فإن القضاء إذا أخفق يف مهمته، فإن اخلصوم يلجأون 
إل االقتتال فيام بينهم، واعتامد القوة لجل حتصيل حقوقهم من بعضهم البعض، 
فتضيع  الضعيف،  القوي  ويأكل  الفوىض،  وتشيع  الجتمع،  يف  الفساد  فيشيع 
القوق، أما إذا أفلح القضاء يف وظيفته، فإن الناس يطمئنون إليه، ويسارعون إل 

جمالسه لفض نزاعاهتم، وهبذا يعم المن يف الجتمع.

ثالثا: شروط القا�ضي

   ذكر القايض أبو يعىل رشوطا ينبغي لن أراد أن يتول منصب القضاء أن 
يتحىل هبا، ونذكر نص قوله –رحه اهلل –: »ال جيوز تقليد القضاء إال لن كملت فيه 
سبعة رشوط وهي: أوال: الذكورية، لن الرأة تنقص عن كامل الواليات وقبول 

9 د.عبد الجيد النجار، مقاصد الرشيعة بأبعاد جديدة، ص:172.



 أخالقيات القايض يف حتقيق القضاء     |     310

Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

الشهادات عىل رأي بعض الفقهاء. أما أبو حنيفة فيقول: »تقىض الرأة فيام تصح 
ثانيا:   10 الحكام.  مجيع  يف  الرأة  قضاء  جواز  إل  الطربي  وذهب  شهادهتا،  فيه 
البلوغ والعقل، لن الصبي والجنون ال يليان عىل أنفسهام، فأول أن ال يليا عىل 
غريمها، ولن طريق االجتهاد يف الوادث وأعيان الشهود معدومة فيهام. وثالثا: 
الرية، لن العبد ليس من أهل الواليات وال كامل الشهادات، رابعا: اإلسالم، 
لن الفاسق السلم ال جيوز أن ييل، فأول أن ال ييل الكافر، قال تعال: »ولن جيعل 
اهلل للكافرين عىل الؤمني سبيال«.11 وخامسا: العدالة، لن الفاسق متهم يف دينه، 
المانة،  ظاهر  اللهجة،  صادق  يكون  أن  والعدالة  المانات.  طريقه  والقضاء 
والغضب،  الرضا  يف  مأمونا  الريب،  عن  بعيدا  الآثم،  متوقيا  الحارم،  عن  عفيفا 
مستعمال لروءة مثله يف دينه ودنياه. وسادسا: السالمة يف السمع والبص، لكي 
يعرف الدعى من النكر، وال يتحصل هذا للضير والطرش، أما السالمة يف بقية 
العضاء فغري معتربة، لنه يتأتى من الكم. وسابعا: العلم، ال بد أن يكون عالا 
بالحكام الرشعية، ومعرفتها، تقف عىل معرفة أصول أربعة، وهي: كتاب اهلل، 
وسنة رسول اهلل، والعلم بأقاويل السلف فيام أمجعوا عليه واختلفوا فيه، والعلم 
واجلمع  هبا  النطوق  الصول  إل  عنها  السكوت  الفروع  لرد  الوجب  بالقياس 
عليها. وإذا تمعت يف إنساٍن هذه الصفات صار من أهل االجتهاد وجاز له أن 
يفتى و يقض«12. وقد أمجع الفقهاء عىل أنه يشرتط لوالية القضاء كل ما يشرتط 
للوالية العظمى من أهلية االجتهاد. فالصل يف القضاة أن يكونوا من الجتهدين 

يف علوم الرشيعة وفقهها.13

10 رواه البخاري يف صحيحه كتاب : باب كتاب النبي  صىل اهلل عليه وسلم  إل كرسى وقيص ، حديث رقم:  4162

11 سورة النساء: 141

12 انظر الحكام السلطانية، للقايض أيب يعىل، ص: 60-64، الطبعة الثانية سنة: 1394هـ/ 1974م، تصحيح ممد حامد الفقي

13 انظر فقه الشورى واالستشارة، للدكتور توفيق الشاوي، ص: 272، الطبعة الثانية 1992، دار الوفاء، النصورة.
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رابعا: أصناف القضاة 

َ حُيِبُّ اْلُْقِسِطَي”،14 وقال  قال اهلل عز وجل يف مكم تنزيله: » َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللَّ
ُكْم َشَنآُن  ِرَمنَّ ِ ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْ اِمَي هلِلّ ِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ ا الَّ َ سبحانه: »َيا َأهيُّ
ُقوْا اهلّلَ إِنَّ اهلّلَ َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلوَن”  ْقَوى  َواتَّ َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّ

15. وقال صىل اهلل عليه وسلم: »القضاة ثالثة ».16

من هذه الدلة يتبي لنا أن العدل من الصفات الحمودة الأمورة التي ينبغي 
لي مسلم أن يتحىل هبا. وقد أمرنا اهلل تعال ورسوله صىل اهلل عليه وسلم بأن نعدل 
يف كل أمورنا وأن ال نجور ونظلم، فالظلم مرم وقد هنانا اهلل عن التظامل. وصفة 
العدالة أشد يف القايض من غريه، لن بيده ُتْفَصل اخلصومات وُتْقطع النازعات 
بي الناس، فهو الذي يتول القضاء بينهم، فيجب أن يكون عادال، متقيا، ومتوخيا 
للحق والصواب حتى يتحقق العدل وترد القوق إل أصحاهبا، وُيغلق باب الظلم 

واجلور.

وقد وصف النبي صىل اهلل عليه وسلم القضاة  بأهنم ثالثة أصناف حيث قال 
صىل اهلل عليه وسلم: »القضاة ثالثة، واحد يف اجلنة واثنان يف النار، فأما الذي يف 
اجلنة فرجل عرف الق فقىض به، ورجل عرف الق فجار يف الكم فهو يف النار، 

ورجل قىض للناس عىل جهل فهو يف النار«.17

القضاء  عند  الكم  اختاذ  القضاة يف  أن  الرشيف  الديث  هذا  يتلخص من 
أصناف ثالثة، أوال: هو الذي يعدل يف قضائه، لنه عرف الق وقىض به. وهو 
الذي عرف الق ولكن مل حيكم هبذا الق،  أنه يف اجلنة. وثانيًا:  الذي وعده اهلل 

14 سورة الجرات: 9

15 سورة الائدة: 8

16 سبق خترجيه يف صفحة: 3

17 تقدم خترجيه يف صفحة: 3
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بل جار يف حكمه وظلم، واتبع اهلوى يف القضاء. فهو ٌمتَوّعد بالنار جلوره وظلمه 
و عدم عدله يف القضاء. وثالثا: هو القايض اجلاهل، أو الذي ال يستحق أن يتول 
القضاء. لذا قىض بجله، ومن ثم جار يف القضاء وظلم بسبب اجلهل وعدم توفر 

رشوط تول القضاء عنده. فهذا أيضا متوعد بالنار.

وبناًء عىل هذا، فعىل من تول منصب القضاء أن يتقى اهلل أوال يف قضائه، وأن 
العسقالين  ابن حجر  قال  يتوخى الق حتى ال جيور ويظلم يف حكمه وقضائه. 
يتبعوا اهلوى وال خيشوا  البصي: » أخذ اهلل عىل الكام أن ال  ناقال عن السن 
يِف  َخِليَفًة  َجَعْلَناَك  إِنَّا  َداُود  »يَا  قرأ:  ثم  قليال،  ثمنا  اهلل  بآيات  يشرتوا  وال  الناس 
ِ “18، وقرأ  َك َعن َسبِيِل اهللَّ بِِع اهْلََوى َفُيِضلَّ قيِّ َواَل َتتَّ ْرِض َفاْحُكم َبْيَ النَّاِس بِاْلَ اْلَ

: »ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون«19.

ي الق و الذر من اتباع اهلوى  ويؤخذ من هذا، أن القايض جيب عليه َتَوخيِّ
حينئذ  فله  سنة،  وال  الكتاب  من  دليل  أي  جيد  مل  وإذا  ما،  قضية  يف  حيكم  عندما 
صوابه  عىل  يثاب  حينئذ  فهو  والصواب.  الق  من  يراه  ما  حسب  عىل  جيتهد  أن 
واجتهاده – إن أصاب- بأجرين، وإذا أخطأ، فله أجر واحد الجتهاده. وقد ورد 
السنن، عن عمرو  البخاري ومسلم وأصحاب  الذي رواه  الصحيح  يف الديث 
بن العاص أنه سمع رسول اهلل صىل اللهم عليه وسلم يقول: » إذا حكم الاكم 

فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر« 20. 

نقل اإلمام النووي رحه اهلل اإلمجاع عىل أن حديث )القضاء ثالثة( يف حاكم 
عامل أهٌل للحكم، فإن أصاب فله أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر 

18 سورة الصاد: 26

19 سورة الائدة : 44

20 رواه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، حديث رقم : 6805، ورواه مسلم يف صحيحه، يف كتاب: القضية ، حديث 

رقم : 3340، ورواه الرتمذي، يف كتاب الحكام، حديث رقم : 1348، ورواه النسائي يف كتاب : آداب القضاة، حديث رقم:  
5286، ورواه أبو دود يف كتاب القضية، حديث رقم : 3103، ورواه ابن ماجه يف كتاب الحكام، حديث رقم : 2305



Lalu Supriadi Bin Mujib, Mualimin Mochammad Sahid|     313

Vol. 17, No.2, Desember 2018

باجتهاده، ويف الديث مذوف تقديره » إذا أراد الاكم فاجتهد«، قالوا فأما من 
ليس بأهٍل للحكم فال حيل له الكم، فإن حكم فال أجر له بل هو آثم وال ينفذ 
حكمه، سواء وافق الق أم ال، لن إصابته اتفاقه ليست صادرة عن أصل رشعي، 
فهو عاص يف مجيع أحكامه، سواء وافق الصواب أم ال، وهي مردودة كلها وال 

يعذر يف شئ من ذلك.21

خامسا: أخالقيات القا�ضي

التي  الخالق لغة هي مجع، مفردها خلق، وهو مشتق من مادة )خ ل ق( 
تدل عىل التقدير، ومنه اخللق الذي هو الطبع والسجية، فاخللق واخللق مصدرمها 
واحد ولكن خص اخللق بالصورة واخللق بالطبع22. اخللق يف القاموس الحيط 
من  جمموعة  اصطالحا  الخالقيات  والدين23.  والروءة  والطبع  السجية  بالضم 
البادئ والقواعد الجردة التي خيضع هلا اإلنسان يف تصفاته وحيتكم إليها يف تقييم 
النفس  يف  مستقرة  صفات  بأهنا  تعرف  كام  والقبح24،  بالسن  وتوصف  سلوكه 
البرشية فطرية ومكتسبة ذات تأثري ممود أو مذموم عىل السلوك. والخالق قد 
تكون فطرية جبل إليها اإلنسان أو مكتسبة من بيئته أو دينه أو من مصادر متعددة. 
عن  السنة  الخالق  واكتساب  وإصالحها  أخالقه  تعديل  يستطيع  فاإلنسان 
طريق التدريب والحاولة كام أن تلك الخالق إذا كانت ممودة كانت تأثريها يف 
السلوك ممودا وإذا كانت مذمومة كان تأثريها مذموها25. أما الخالقيات فهي 
من أهم السس التي تقوم عليها نظرية السؤولية االجتامعية كام أهنا وسيلة لفرض 

21 انظر  رشح صحيح مسلم لإلمام النووي : ج:11/ ص:13،14 

 www.sharei.net 22 ممد رشعي أبو زيد، أخالقيات الهنة، بحث منشور بالوقع اخلاص بالباحث

23 الفريوز أبادي، القاموس الحيط، ص 812 

24 مسفر بن عيل القحطاين، بحث حول أخالقيات الهنة، مقدم ضمن دور أخالقيات الهنة النعقدة بجامعة اللك فهد للبرتول 

والعادن، 2008، ص6   
25 ممد رشعي أبو زيد، الرجع السابق، ص. 5
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القيود عىل أداء الواطن أو جمموعة من العايري التي يلتزم هبا الوظفون يف عملية 
أداء مهامهم ووضع دليل يتضمن هذه العايري.

سادسا: حاجة القضاء إلى األخالقيات

إن العدل والقضاء شيئان متالزمان، فال عدل بدون قضاء وال قضاء بدون 
عدل. فالقضاء هو الوسيلة التي يتحقق هبا العدل، ومتى فقد العدل يف القضاء فإن 
هذا الخري يفقد أمهيته وفوته، ويصبح الناس ال يثقون به وال ينظرون إليه عىل أنه 
سبيل للحصول عىل حقوقهم. فالقضاء أحد أركان الدولة الؤسسة هلا لن الدولة 
دينه  عىل  المن  إل  حيتاج  والفرد  الفرد،  عىل  يقوم  والجتمع  الجتمع،  عىل  تقوم 

ونفسه وعرضه وماله فال استقرار للمجتمع بدون قضاء.

الناس  فالقضاء مهنة رشيفة ال غنى عنها يف أي جمتمع برشي، وقد أضفى 
عليها قدرا كبريا من الهابة نظرا لا يسند إل القضاة من صالحيات هامة وخطرية. 
الفراد  الجتمعات وحياة  أمن  أثر كبري عىل  هلا  أحكاما قطعية  أهنم يصدرون  إذ 
أن  كام  وأمواهلم26.  وممتلكاهتم  وكرامتهم  وأعراضهم  وحرياهتم  ومعتقداهتم 
القضاء من المور القدمة عند المم مهام بلغت درجة حضارهتا، إذ أن اخلصومة 
البرشية وتنازع البقاء سنة الكون، ولوال الوازع الذي ينصف الضعيف من القوي 

والظلوم من الظامل الختل النظام وعمت الفوىض27.

اإلنسان  الريصي عىل حقوق  ترسخت يف ضامئر  فقد  المهية  ونظرا هلذه 
والمم  الشعوب  كافة  من  والساواة  والعدالة  الرية  ومبادئ  القانون  وسيادة 
والزايا  القضاة  سلوك  حتكم  أن  جيب  التي  والتقاليد  والعراف  البادئ  من  كثري 

26 مقدمة من وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القايض

الدراسات  مركز  الول،  اجلزء  والعدالة،  القضاء  حول  الدويل  الؤمتر  أعامل  النزاعات،  تسوية  يف  القواني  دور  الصي،  عىل   27

والبحاث، أكاديمية نايف للعلوم المنية، الرياض، 2006، ص153    
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والصفات التي جيب أن يتحلوا هبا ليحصلوا عىل ثقة الناس واحرتامهم وتقديرهم 
ليطمئن اخلصوم إل أحكامهم وقدراهتم وعدالتهم ونزاهتهم وأمانتهم وحيادهم 

واستقالليتهم.    

سابعا: معايير أخالقيات القا�ضي

التباينتي، الول،  الناحيتي  القايض من  النظر لوضوع أخالقيات  ويمكن 
هؤالء  به  يلتزم  أن  يتعي  الذي  الضعيف  السلوك  من  والسس  بالقواعد  تتعلق 
ومن ثم تري ضوابط نظامية ذات طبيعة أخالقية حتدد هذا السلوك بحيث يعد 
الثانية  الناحية  أما  الخالقيات،  انتهاكا صارحا هلذه  يشكل  إنام  عليه  خروج  أي 
إذا  تتمثل يف حتديد السلوك النحرف الذي يتعارض متاما مع هذه الخالقيات، 
بالفساد وخصوصا  تتعلق  والثانية  بالخالقيات  تتعلق  إحدامها  الناحيتان  هاتان 

فساد الذمم والضامئر.  وإن أهم هذه الخالقيات:  

)1( االستقالل28

استقالل القضاء واستقالل القايض مها مفهومان متكامالن والزمان لصيانة 
مبدأ الرشعية وإلشاعة العدالة عن طريق حتقيق أمنية التقاضي يف تأمي الظرف 
الوايت للدعوة العادلة. وال جمال لتحقيق هذا االستقالل إال يف ظل قواني تعزز 
إطار  يف  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتي  عن  متايزها  وتضمن  القضائية  السلطة 
التوازن والتعاون بي هذه السلطات. ويف ظل ثقافة قضائية تعكس يقي القايض 
مهامته  بجسامة  الذايت  شعوره  هو  الستقالله  السايس  الصدر  أن  إل  الذاهب 
قناعته  التأثري عىل  إل  الرامية  الضاغطة  العوامل  االنعتاق من كل  وتصميمه عىل 
القانونية التي حيملها ملف الدعوى. من الوجوه  بمعزل عن العطيات والواقعة 

28 انظر لزيد من التفصيل هذه القواعد من وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القايض
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التطبيقية لبدأ االستقالل ممارسة القايض مهامته معتمدا عىل تقديره الهني للوقائع 
والسباب القانونية الالئمة وذلك بمنأى من أي تأثري خارجي أو ضغط أو هتديد 

أو تدخل مبارش أو غري ميارش من قيل أي كان ولي سبب كان29. 

)2( التجرد والحياد

عن  وتنم  القايض  لدى  النفيس  الصفاء  تعكس  ذهنية  حالة  هو  التجرد 
قبل  الجدي  للتحليل  ومستعدا  السبقة  الفكار  جمتنبا  وظائفه  لامرسة  استعداده 
اختاذ القرار ومرتفعا عن كل منفعة ورافضا أي مفاضلة بي التقاضي وسائر من 
حيتكم هبم بحكم عمله. ومن هذا النطلق يتعي عىل القايض أن يتصف تصف 
الب الصالح والكم النتزه يف كل قضية يعاجلها وعليه أن يميل عن أي هوى 
وتكون  لنفسه  يسعى  كان  إذا  صغرية  تكون  فدنياه  فردي،  مكسب  وعن  خاص 
كبرية إذا كان السعى لتحقيق ما انتدب له. والياد هو وجه من وجوه التجرد وهو 
أن توايس بي الناس يف وجهك وجملسك وعدلك حتى ال يطمع رشيف يف حيفك 
وال ييأس ضعيف من عدلك. وليس من حق القايض أن يامرس أي نوع من أنواع 
االنتقائية فيام يتخذه من قرارات، وليس من حقه أن خيتار عىل هواه أو عىل هوى 
سواه من القربي أو النافذين أو الساعي أو النتفعي الطرق الذي يراه مظيا فيام 

هو بالواقع خارس30. 

)3( النزاهة

لنعت  الناس  بي  تداوال  الكثر  الكلمة  معنوية هي  أو  كانت  مادية  النزاهة 
بالقضاء  الناس  ثقة  اكتساب  التميز باالستقامة والمانة والشفافية، وإن  القايض 

29 انظر القاعدة الول من وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القايض

30 الصدر السابق
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القايض.  يتحىل هبا  أن  التي يقتض  الزايا  التي هي يف رأس هرم  النزاهة  تأيت من 
ومن الأثور أن حتقيق العدالة غري كاف لوحده فال بد من أن يرافقها شعور الناس 
بأهنا حتققت واقتناعهم بذلك، وال عدالة حتى تتقلص الشفافية ويتمدد الفساد. 
وعىل القايض بذل كل جهد ممكن حتى ال يكون سلوكه مال لي ارتياب ولي 
الناس  يشك  أن  النادر  ومن  متحيز.  وغري  عارف  منصف  مراقب  قبل  من  لوم 
بنزاهة القايض الذي نزيه بالفعل، وإذا حصل أن اختذ أحدهم موقفا مغايرا فإن 
موقفه يظل معزوال وإن خريا رد عليه يكون بالزيد من االستقامة وتعزيز معطيات 

.ĎČالنزاهة

)4( التزام التحفظ

لسن  والزمة  القضاء  مفهوم  عمق  يف  ضاربة  أصوال  التحفظ  التزام  إن 
ممارسته وممهدة للوصول إل عدالة سوية يكون للشخص القايض الدور البي يف 

إرسائها وذلك بمجموعة من مبادئ التحفظ، وهي كام ييل: 

االنخراط يف الجتمع بقواعده وأعرافه: إن القايض يعيش يف الجتمع الذي 
حيكم فيه وعليه فيجب أن يعيش ظرف الجتمع ويدرك بعمق مشكالته وطبائع 
أفراده لن القايض جيمع بي ثالثة صفات ال حيجب أيا منها الخرى: وهم صفته 
كقاىض وصفته كموظف عام وصفته كمواطن يف الجتمع. القيود الذاتية اخلاصة 
عادي  مواطن  كأي  اخلاصة  حياته  تنظيم  يف  القايض  حق  ومنها:  القايض  عىل 
خارج الامرسة القضائية ومع ذلك عليه أن يسهر عىل هيبة وظيفته مستجيبا للثقة 
الوضوعة يف شخصه. طبيعة مهام القايض تعل له موقعا يتميز به وأنه يف الدولة 
معرض بسبب هذه الطبيعة اخلاصة للمراقبة البارشة من قبل الناس، فينبغي عىل 

31 انظر القاعدة الثالثة من وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القايض
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تتناسب  ال  عميقة  مبادالت  إل  يؤدي  أن  يمكن  الذي  االختالط  عدم  القايض 
وكرامة القضاء. 

مراعاة نزاعات الياة الرسية واالجتامعية للقايض: للقايض الق أن حييي 
بحياة عادية طيبة مع عائلته ويف جمتمعه بكل راحة واالستمتاع يف إطار السلوك 
الجاهرة  عن  االمتناع  عليه  يتعي  كام  مربر  انتقاد  كل  وجينبه  سمعته  حيمي  الذي 
بآرائه الشخصية والدينية والسياسية التي قد تؤدي إل زرع الشك لدى التقاضي 

حول ترده.

الوجبات الخالقية عىل مجيع القرارات القضائية الصادرة عنه أو عن غريه: 
يتعي عىل القايض أن يمتنع عن التعليق عىل قررات قضائية صادرة عن سواه تعليقا 
خيدم أغراضا غري علمية، أو من شأنه النيل من قدر الحكمة التي صدرت عنها، 
كام يتعي عىل القايض من جهة أخرى أن ال يروج للقرارات التي يتخذها حتى بعد 
الطبيعي أن تتصدى السلطات  القابل من  الدعاية لنفسه ويف  صدورها يف سبيل 

الختصة لكل من ينال من القايض بسبب القرارات التي أصدرها.

الحافظة عىل هيبته وشخصيته: يتعي عىل القايض التحيل يف تصفاته وسلوكه 
بام حيفظ هيبته داخل قصور العدل وخارجها. 

لحد  القانوين  الركز  تعزيز  إل  يسعى  أال  القايض  عىل  الهنية:  القتضيات 
التقاضي يف دعاوى مقامه، وأال يكون شديد التحفظ لدى استقباله الحامي يف 
مكتبه حتى ال يوحي هذا المر بأنه من قبيل التفضيل واالنحياز لفريق دون اآلخر، 
استفسارات  يقدم  أو  يفاضل  أن  أو  الشخصية  ممتلكاته  يف  بالتصف  يسمح  وال 

قانونية لي كان.



Lalu Supriadi Bin Mujib, Mualimin Mochammad Sahid|     319

Vol. 17, No.2, Desember 2018

النشطة السموحة للقايض: يستطيع القايض أن يامرس أنشطة تتعلق بالقانون 
وشؤون التنظيم القضائي كاالكتابة والتعليم والسامهة يف خمتلف النشطة الداخلة 

يف إطار العدالة وذلك بعد حصول عىل إذن خاص عند الضورة.

حفظ رس الداوالت: عىل القاىض أن يكون مؤمتنا عىل حرمة الداوالت وأن 
القانون سواء جرت  يفرضه  مما  أو سوامها  اجلزائية  التحقيقات  حيافظ عىل رسية 
يف اهليئات القضائية العليا أو يف الغرق أو يف جملس قضائي آخر، باستثناء بعض 
النواقذ العلمية التي تكون ممكنة لا كانت رضورية إللقاء الضوء عىل واقع العمل 

.Ďčالقضائي أو عىل مسار التحقيقات يف قضايا حتكم الرأي العام

)5( الشجاعة األدبية

منح  فرد  لعمل كل  الالزمة  الركان  أسايس من  الدبية ركن  الشجاعة  إن 
من  له  مفر  ال  الذي  السؤول  القايض  مزايا  من  تعد  ما  القانون  بموجب  لسلطة 
الشجاعة  صفات  أبرز  ومن  والرتدد.  الرج  عوائق  وتاوز  الشقات  مواجهة 

الدبية:

سطوة الضمري والكمة: قد يكون القايض يف موقع حرج من حي إل آخر 
ولسباب شتى. وقد يتعاظم اإلحراج بالنظر إل اخلصوصيات السلبية التي تطبع 
جمتمعا من الجتمعات. فمن العالئق الشخصية إل الروابط العائلية إل االنتامءات 
الضاغطة  السيايس إل الجموعات  النفوذ  الال إل  الطائفية والناطقية إل سطوة 
عىل تلوهنا إل ما سوى ذلك من ظواهر تواجه القايض حاملة معها الرغبة يف التأثري 

عىل قراره.

32 انظر القاعدة الرابعة من وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القايض
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شجاعا  يكون  أن  القايض  عىل  بالنفس:  والثقة  الق  إعالن  يف  الرتدد  عدم 
جريئا يف حسم الواقف واختاذ القرارات واالبتعاد عن الرتدد واخلشية كام ينبغي 
أن يعزز ثقته بنفسه عرب الشعور بأنه القوي وال جمال إلضعافه، واختاذ عمل القضاة 

الكبار والفقهاء مرجعا له.  

الواجهة بالشجاعة: وقد يكون مفيدا التذكري يف هذا القام بأن التخلص من 
الرج ال يكون باستنكاف القايض عن النظر يف القضية الطروحة عن طريق طلب 
متاحة  إهنا  القانون.  متاحة يف  الطرق  كانت هذه  وإن  الرج،  التنحي الستشعار 
بالفعل لن يستشعر الرج لسبب جدي، ال لن خيشى التصدي للمسألة بالنظر إل 
سطوة طرف من أطراف الدعوى، والل الصحيح ال يكون باالنسحاب وبدفع 

 .ĎĎالدعوى إل قاض آخر وإنام يكون بالواجهة أي بالشجاعة الدبية

)6( التواضع

التواضع ميزة أساسية جيب أن يتصف هبا القايض وذلك بالتصف ببساطة 
واالبتعاد عن الواقف الصطنعة فالبساطة تعل القايض ماطا بأنظار الناس وأسبابا 

إلعجاهبم ما جيعلهم يضعون ثقتهم فيه ويف القضاء. ومن صور التواضع:  

فاالتصاف  والرياء:  والغرور  التكلف  كل  عن  واالبتعاد  االستعالء  عدم 
بالبساطة والتواضع شيم أخالقية حيدة تكون عادة من طبيعة اإلنسان. اهلدوء: 
فهو وجه من أوحه التواضع وعليه جيب أن يسيطر القايض عىل نفسه يف أوقات 
إل  الوصول  تعيق  التي  اجلارحة  العواطف  عن  واالبتعاد  والغليان  الغضب 

العدالة.

33 انظر القاعدة اخلامسة من وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القايض
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والتواضع العلمي واالبتعاد عن الجاهرة بصفته القضائية قصد استغالهلا: 
إن التواضع بجوهره يمكن أن يتمثل يف العديد من الواقف التي تواجه القايض، 
الجاهرة  التصدر وإل  إل  يسعى  أال  الجتمع  اليومية ويف رحاب  الياة  فعليه يف 
بصفته ليظفر بالتقدير، تباهيا يسيئ إل مركزه وإل استغالل موقعه إلنجاز معاملة 
خاصة وإل خمالطة القواني لتأمي حاجاته أو حتقيق رغباته، وينطبق ذلك عىل كل 
ما يعود بالنفع عىل أفراد أرسته وسائر الرتبطي برابطة قربى أو مودة. وعليه يف 

هذا اخلط أال يسمح هلؤالء باستغالل جلن الكاسب اخلاصة34.

التواضع العلمي: العلم القانوين بحر ميط وجب أن ينهل منه القايض دائام، 
وهذا ما يسمى بالتواضع العلمي الذي حيتم عىل القايض أال يكتفي بام حصله من 
العارف وما عاجله من السائل، بل أن يسعى إل اكتساب الزيد مهام توسعت ثقافته 
وتكثفت تاربه وال يغيبن عن باله أنه قد يكون ماطا بمن يضاهونه أو بمن هم 
أوسع منه علام وتربة، وهذا ما يدعوهم أكثر فأكثر إل مضاعفة اجلهد واجتناب 

الباهاة.  

)7( الصدق والشرف

التصف بصدق ورشف وأمانة وكرامة ورصاحة واستقامة حيمل يف طياته 
أماهلم  مط  القضاء  ومن  الناس  أنظار  مل  القايض  من  وجيعل  الدالالت  أغنى 
باإلضافة إل بعض الفضائل التي تتضمنها هذه القاعدة، منها: االلتزام بمضمون 
القسم الذي حيلفه، واجتناب التضليل والغاالة يف البحث عن القيقة. ومن وجوه 
الصدق لدى القايض نشدان القيقة واجتناب التضليل والغاالة الفرطة ومواقفه 

34 انظر القاعدة السادسة من وثيقة الشارقة حول أخالقيات وسلوك القايض
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سريورة  تتناول  اإلعالم  وسائل  إل  مغفلة  بتصحيات  اإلدالء  عن  واالمتناع 
  .ĎĐالحاكامت أو شؤونا قضائية أخرى

)8( األهلية والنشاط

ال جدوى من البادئ السابقة إن مل تقرتن بأهلية القايض والهلية هي الداة 
النظرية الالزمة إلطالق العمل القضائي إطالقا سليام والنشاط هو الداة العملية 
التسمة  القضائية  الهمة  لامرسة  الزمان  أوليان  رشطان  إهنام  إلنجازه.  الالزمة 

باجلدية والفاعلية. ومن أهم ما يتميز به يف هذا الصدد ما ييل:

القايض رجل علم. وبذلك الهلية تفرض امتالك القايض العارف الكافية 
والناسبة لامرسة مهامه عىل أفضل وجه. تنمية معارف القايض العامة. فال بد من 
الالزمة  العناية  بذل  الدائم.  القانوين  البحث  الستطاع.  قدر  لديه  العارف  تعزيز 
الهمة  إنجاز  البذولة يف سبيل  فالنشاط والعناية  إلنجاز مهامه عىل أفضل وجه. 
النوطة بالقايض والثابرة والصرب عىل الشقات النامجة عن طبيعة الهمة القضائية 
بأضدادها كالكسل واإلمهال  ما قوبلت  إذا  بذاهتا وخصوصا  بالغة المهية  تبدو 
والغياب التكرر والتربم، وهي ال تعني يف أي حال الترسع يف إصدار الحكام ويف 

   .Ďđاختاذ الواقف بل الدقة يف احرتام الواعيد الحددة هلا

ة ِكيَّ ثامنا: نماذج مثالية من قضاة املسلمين واألمثلة القضائية الذَّ

لقد حفل تارخينا بسطور مرشقة - من حتقيق العدالة وانتشار الرخاء والمن 
ت أن ُتكتب بامء الذهب، بدايًة من أيام اخللفاء الذين خترجوا يف  بي الناس - ُحقَّ
مدرسة الرسول صىل اهلل عليه وسلم إل العصين الموي والعبايس. ولذلك، لقد 

35 الصدر السابق
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اشتهر عدد من القضاة الذين ُجِعلوا نرباسًا لن جاء بعدهم يف عدالتهم، ذكائهم، 
وجعلوها  التارخيية،  كتبهم  يف  الؤرخون  هم  ِسرَيَ كتب  وقد  وهيبتهم.  ورعهم، 

مرجعًا آلداب القضاء وصفاته.

وفيام ييل ذكر بعض النامذج الثالية من هؤالء القضاة الذين وهبهم اهلل نباهًة 
ُرْوا صفحاٍت رائعًة يف تاريخ القضاء خالدًة إل يوم القيامة. وفطنًة، والذين َسطَّ

الرسول صىل  الثايل الول هو  النموذج  إنه ليس هناك أدين شك أن يكون 
اهلل عليه وسلم، فهو أول قاٍض يف اإلسالم. ومن العروف أيضًا أن إقامة العدل 
بي الناس من الهداف الرئيسية التي ُبِعَث هبا رسل اهلل حتى يأمن كل إنسان عىل 
نفسه وعرضه وماله، وال خيشى االعتداء عليه يف حق من القوق الرشوعة له. وقد 
تضافرت النصوص، وتواترت الخبار عىل أنه صىل اهلل عليه وسلم تول القضاء 
أو شجر  أمر،  إذا عرض هلم  السلون  أول قاض يف اإلسالم، وكان  وأنه  بنفسه، 
بينهم خالف، هيرعون إليه ليبي هلم حكم ما نزل هبم امتثاال لمر ربه، حتى يرتاح 
َم الرسول صىل اهلل عليه وسلم صحابته الكرام  باهُلم، ويطمئن قلبهم.37 وقد َعلَّ
عامر،  بن  عقبة  أمثال:  بحضهتم  القضاء  فتولوا  ذلك  عىل  هبم  ودرَّ القضاء  عىل 
أرسلهم  الذين  وكذا  عنهم،  اهلل  ريض  العاص  بن  وعمرو  الزين  يسار  بن  معقل 
دهم بالزاد الكايف، منهم: حذيفة بن  إل البالد لتويل القضاء بعد أن أرشدهم و زوَّ

اليامن، عمر بن اخلطاب، وعيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم مجيعا.

ومن أشهر قضاة اإلسالم والسلمي بعد النبي صىل اهلل عليه وسلم، وأمثلة 
من القضية التي ُاْسُتْخِدَمْت فيها قوة الذكاء والفطنة:

عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنه -: إنه كان علاًم من أعالم القضاء اإلسالمي 
التي فصل فيها بحذق ومهارة،  التعددة  يف فقهه وثاقب نظره، تشهد له القضايا 

37 النظام القضائي يف العهد النبوي وعهد اخلالفة الراشدة، للشيخ مناع القطان، ص: 23، 25
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واشتهر بي الصحابة بذلك، وكان عمر بن اخلطاب، يتعوذ من معضلة ليس هلا 
أبو السن )أي عيل بن أيب طالب(، فجرى عىل اللسنة: » قضية وال أبا السن 
هلا«، وصار ذلك مثاًل. وروي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال: » كنا نتحدث 
أبو السن«.  فيها  ليس  يتعوذ من معضلة  الدينة عيل، وكان عمر  أهل  أن أقىض 
وقد قال عمر بن اخلطاب: » أقضانا عيل وأقرؤنا ُأيب ».38 وقد تلقى تعاليم القضاء 
من النبي صىل اهلل عليه وسلم، وأرسله إل اليمن قاضيا بعد أن أرشده الرسول 
فإذا جلس  لسانك،  ويثبت  قلبك،  اهلل سيهدي  »إن  بقوله:  عليه وسلم  اهلل  صىل 
بي يديك اخلصامن، فال تقضي حتى تسمع من اآلخر كام سمعت من الول، فإنه 

أحرى أن يتبي لك القضاء«.39

ه عمر القضاء عىل  القايض رشيح: واسمه رشيح بن الارث الكندي، والَّ
 ) اخلطاب  بن  عمر  أي   ( أنه  القضاء  لتويل  له  عمر  اختيار  أسباب  ومن  الكوفة. 
أخذ من رجٍل فرًسا عىل َسْوٍم، فحمل عليه فعطب، فخاصمه الرجل، فقال عمر: 
اجعل بيني وبينك رجال، فقال الرجل: إين أرىض برشيح العراقي، فقال رشيح: 
أخذته سليام فأنت ضامن له حتى ترده صحيحا سليام، فأعجب عمر هذا الكُم، 
فبعثه قاضيًا.40  كان رشيح من قضاة السلف العادلي الشهورين، صاحب ذكاء 
وفراسة، ومما ُذكر من فراسته ما روي عن الشعبي أنه قال: شهدت رشحيا وجاءته 
امرأة ختاصم رجال، فأرسلت عينيها وبكت فقال الشغبي: .. ما أظن هذه البائسة 

إال مظلومة، فقال رشيح: يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون.41

38 الصدر السابق ص: 56

39 رواه أبو داود يف القضية، باب كيف القضاء، والرتمذي يف الحكام، باب ما جاء يف القايض ال يقض بي اخلصمي حتى يسمع 

كالمهام.
40 إعالم الوقعي عن رب العالي، البن القيم اجلوزية، ص 1/ 98. ) سوم ( أي أخذه ليجربه ويقدر ثمنه.

41 الطرق الكمية البن القيم اجلوزية : ج 1/ ص  48
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كعب ابن سور الزدي: كان له ثاقب النظر والذكاء يف القضاء حتى قبل أن 
يتول القضاء. ولقد روي أن سبب اختيار عمر له لتويل القضاء أنه جاءت إل عمر 
امرأٌة وكعب عنده، قالت: يا أمري الؤمني، ما رأيُت رجال قط أفضل من زوجي، 
إنه ليبيت ليله قائام، ويظل هناره صائام يف اليوم الار ما يفطر، فاستغفر هلا، وأثنى 
عليها، وقال: مثلك أنثى اخلري، واستحييت الرأة فقفلت راجعًة، فقال كعب: يا 
أمري الؤمني، هال أعديت الرأة عىل زوجها، إذ جاءتك تستعديك؟ قال: أو ذاك 
أنك  زعم  هذا  إن  تقوليه،  أن  بالق  بأس  ال  فقال:  فردت.  نعم،  قال:  أرادت؟، 
وإين   ، شابة  امرأة  إين  أجل،  قالت:  فراشك،  جيتنب  أنه  زوجك،  تشتكي  جئت 
أتتبع ما يتبع النساء، فَأْرَسَل إل زوجها فجاءه، فقال لكعب: اقض بينهام، فإنك 
فهمت من أمرها ما مل أفهمه، فقال كعب: أمري الؤمني أحق أن يقض بينهام، فقال: 
امرأة عليها ثالث نسوة، هي  بينهام. قال: فإين أرى كأهنا  عزمت عليك لتقضي 
رابعتهن، فأقض له بثالثة أيام ولياليهن، يتعبد فيهن، وهلا يوم وليلة، فقال عمر: 
ďč.« واهلل ما رأيك الول بأعجب من اآلخر، اِْذَهْب  فأنت قاٍض عىل أهل البصة

القايض إياس: هو أبو دائلة إياس بن معاوية تابعي جليل، ويل قضاء البصة، 
وتويف عام )122هـ ( عن 76 عاما. اشتهر بنباهته وفطنته وعدالته وفراسته، حتى 
كثريا ما اكتشف يف القضاء أالعيب اخلصوم. ومن ذكائه وفطنته ما ذكره ابن القيم 
اجلوزية يف الطرق الكمية، أن ابراهيم بن مرزوق البصي قال: جاء رجالن إل 
فقال  خضاء،  والخرى  حراء  إحدامها  قطيفتي،  يف  خيتصامن  معاوية  بن  إياس 
أحدمها: دخلت الوض لغتسل ووضعت قطيفتي ثم جاء هذا فوضع قطيفته 
حتت قطيفتي ثم دخل فاغتسل فخرج قبيل وأخذ قطيفتي فمىض هبا ثم خرجت 
فتبعته فزعم أهنا قطيفته، فقال إياس: ألك بينة، قال: ال، قال: ائتوين بمشط، فأتى 

42 كام نقله الشيخ مناع القطان من أخبار القضاة  ) 274/1، 276(. انظر النظام القضائي يف العهد النبوي وعهد اخلالفة الراشدة 

ص: 48، 49.
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ومن  أحر  صوف  أحدمها  رأس  من  فخرج  هذا  ورأس  هذا  رأس  فرسح  بمشط 
رأس اآلخر صوف أخض فقىض بالمراء للذي خرج من رأسه الصوف الحر 

وباخلضاء للذي خرج من رأسه الصوف الخض.43 

أما من المثلة القضائية التي ُاْسُتْخِدَمْت فيها قوة الذكاء والفطنة: ما رواه   
ابن كثري يف تفسريه عندما ذكر قصة قضاء داود وسلميان، قال: »…عن أيب الزناد 
عن العرج عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بينام امرأتان 
معهام ابنان هلام إذ جاء   الذئب، فأخذ أحد االبني فتحاكام إل داود فقىض به للكربى 
فخرجتا فدعامها سليامن فقال هاتوا السكي أشقه بينكام فقالت الصغرى يرحك 
اهلل هو ابنها ال تشقه فقىض به للصغرى وأخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهام 
وبوب عليه النسائي يف كتاب القضاء باب الاكم يوهم خالف الكم ليستعلم 

الق.44

ومن ذلك أيضا ما روي عن قتادة عن جماهد عن ابن عباس : أن أمرأة حسناء 
يف زمان بني إرسائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤوسائهم، فامتنعت عىل كل 
نت  منهم، فاتفقوا فيام بينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود عليه السالم أهنا مكَّ
اليوم  فلام كان عشية ذلك  برمجها،  فأمر  منها،  َدْتُه ذلك  قد عوَّ كلبا هلا  نفسها  من 
بزي  منهم  أربعة  ا  وَتَزيَّ حاكام  فانتصب  مثله  ولدان  معه  واجتمع  سليامن  جلس 
أولئك وآخر بزي الرأة وشهدوا عليها بأهنا مكنت من نفسها كلبا، فقال سليامن: 
قوا بينهم، فسألوا أوهلم ما كان لون الكلب، فقال أسود فعزله، واستدعى اآلخر  فريِّ
فسأله عن لونه فقال: أحر، وقال اآلخر: أغبش، وقال اآلخر: أبيض، فأمر عند 

ذلك بقتلهم.45

القاهرة، حتقيق د.ممد مجيل   ، القيم اجلوزية، ج 1 / ص:46  مطبعة الدين  السياسة الرشعية، البن  انظر الطرق الكمية يف   43

غازي
44 تفسري القرآن العظيم ليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، طبعة دار الفكر سنة 1401هـ،  ج:3 / ص: 188

45 تفسري القرآن العظيم ليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، طبعة دار الفكر سنة 1401هـ،  ج:3 / ص: 188 
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الخاتمة

إن القضاء من مهامت النبياء والرسل، وبه ُتْفَصُل خصومات الناس وُترّد 
القوق إل أهلها لكي يسعدوا يف حياهتم. وال يتحّقق هذا المر إال إذا تَولَّ القضاَء 
ْيِه حتى متكن من حتقيق العدالة وتوخي الّق  َر فيه رشوط َتَوليِّ َمْن هو أهل له وَتَوفَّ
القضاة  أنواع  بي  الذي  الرشيف  النبوي  الديث  ورد  هذا  ولجل  قضائه.  يف 
َداِن  وصفاهتم حيث قّسم الرسول صىل اهلل عليه وسلم إل ثالثة، اثنان منهم ُمَوعَّ
بالنار إذ أحدمها جار يف حكمه وقضائه، واآلخر ليس أهال لتول القضاء فقىض 
باجلهل، أما الثالث فهو الناجي من الوعيد وُبرشيِّ باجلنة لنه تول القضاء وهو أهل 

له، وعرف الق فقىض عىل أساس ذلك. 

نًا بحيث يمكن لي واحد أن يطلبه أو يأخذه، وقد رفض  والقضاء ليس أمرًا هييِّ
تويل منصبه العلامء يف قديم الزمان، وإن كان رفضهم هذا توّرعا منهم وخوفا من 
عدم القدرة عىل توخّى الق، وذلك يكفي دليال عىل عظمة هذا النصب وأمهيته، 
ولذلك جاءت البشارى - من خالل أحاديث الرتغيب - لن قدر عىل تويّل منصب 
القضاء وتوّخى الق يف كل قضائه، وقد تواله كثري من العلامء إذ الناس بحاجة إل 
من يقض بينهم يف خصوماهتم ومنازعاهتم. وقد اشتهر كثري ممن تول القضاء من 
الصحابة ومن بعدهم الذين هم نرباٌس لن أراد تويّل هذا النصب العظيم بعدهم، 

إذ الق أساُس قضائهم، وإيصال القوق إل أهلها أسمى غاياهتم. 

القضاة  قبل بعض  الزمان من  الواقع يف هذا  القضائي  الفساد  أسباب  ومن 
يف  ومواصفاته  القايض  أخالقيات  عن  وُبعدهم  النصب،  لتويل  اختيارهم  سوء 
القضاة  دأب  والتي هي  والسنة،  القرآن  الوحيي؛  تعاليم  الستمّدة من  اإلسالم، 

الصالي من سلف هذه المة.
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